
Полазећи од значаја, развоја и популарности ових спортова, у свему сагласно 

прописима и спортским опредељењима Интернационалне федерације за боди билдинг и 

фитнес (ИФББ), у складу са Уставом и законима Републике Србије, на основу члана 97. и 

члана 99. Закона о спорту (“Сл. гласник РС”, бр. 10/16), на основу члана 31. Статута 

Савеза Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик, Скупштина Савеза Србије 

за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик на седници одржаној 15.01.2017. године 

усвојила је 

 

 

СТАТУТ 
САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА БОДИ БИЛДИНГ, ФИТНЕС, БОДИ 

ФИТНЕС И АЕРОБИК 

 
 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Савез Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик (у даљем тексту 

ССББФБФА) је јединствена организација у области спорта и Надлежни Национални 

грански спортски савез за спортске гране боди билдинг и фитнес и спортску област - 

спортска рекреација на територији Републике Србије (у даљем тексту РС). 

 

Назив и седиште Савеза 

 

Члан 2. 

Назив Савеза је: Савез Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик. 

Скраћени назив Савеза је: ССББФБФА 

Седиште Савеза је у Београду. 

 

Правни статус 

 

Члан 3. 

ССББФБФА је правно лице са правима, обавезама и одговорностима које има по 

Уставу. Закону о спорту и овом Статуту.  

 

Чланство у другим удружењима и Савезима 

 

Члан 4. 

ССББФБФА је Надлежни Национални грански спортски савез за спортске гране 

боди билдинг и фитнес и спортску област - спортска рекреација и члан је Спортског савеза 

Србије и Интернационалне фитнес и боди билдинг федерације (ИФББ). 

 

Заступање и представљање 

 

Члан 5. 



ССББФБФА представља и заступа Председник Савеза. 

Одлуком Управног одбора могу се одредити и друга лица с правима и обавезама у 

заступању ССББФБФА, у границама датих овлашћења. 

 

Печат, знак и застава 

 

Члан 6. 

ССББФБФА има свој печат и штамбиљ.  

Печат је округлог облика. По ободу печата пише: Савез Србије за боди билдинг, 

фитнес, боди фитнес и аеробик - Београд. На средини печата су силуете жене и мушкарца 

у ниској аполон пози, између њих се налазе латинична слова IFBB (скраћеница за 

International Federation of Bodybuilding and Fitness), а на врху слике ССББФБФА 

(скраћеница за Савез Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик). 

Штамбиљ је правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште ССББФБФА 

и остављен простор за број и датум. 
 

Члан 7. 

Знак ССББФБФА је круг у чијој се средини налази слика силуете боди билдера и 

боди билдерке у ниској аполон пози, између њих се налазе латинична слова IFBB 

(скраћеница за International Federation of Bodybuilding and Fitness), а на врху слике 

ССББФБФА (скраћеница за Савез Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и 

аеробик). 

 

 

Члан 8. 

Застава ССББФБФА је плаве боје са знаком ССББФБФА у средини и заставом РС 

изнад доње ивице. 

 

Циљеви, задаци и садржај активности савеза 

 

Члан 9. 

Циљеви, задаци и активности ССББФБФА су:  

 Развој, омасовљавање, унапређење и афирмација боди билдинга и фитнеса и 

спортске области - спортска рекреација (у даљем тексту ББФ); 

 Постизање врхунских достигнућа у ББФ; 

 Развој аматерског и омладинског ББФ; 

 Репрезентовање ББФ Републике Србије на међународним такмичењима; 

 Развој међународних спортских односа и сарадње; 

 Организовање и унапређење стручно педагошког рада; 

 Доношење и остваривање планова и програма развоја ББФ; 

 Организовање и руковођење републичким такмичењима у ББФ 

 Нормативно уређење питања у вези са такмичењима у ББФ, статусом спортиста, 

судија и других стручних лица, доделом јавних признања за развој ББФ, 

дисциплинском одговорношћу својих чланова као и других питања од заједничког 

интереса за чланове Савеза. 

 



Члан 10. 

ССББФБФА има сва права, обавезе и одговорности у смислу одредби овог Статута 

и Статута ИФББ. 

 

Члан 11. 

Основна делатност ССББФБФА је у области спортова боди билдинга и фитнеса, а 

споредна у разним областима, привређивања и пословања. 

 

Члан 12. 

ССББФБФА обавља споредне делатности у складу са Законом утврђене овим 

Статутом, статутарним одлукама и другим општим актима ССББФБФА. 

 

II. ЧЛАНСТВО У САВЕЗУ 

 

Услови за учлањење 

 

Члан 13. 

ССББФБФА је самостална демократска, неполитичка, нестраначка друштвена 

организацииа у оквиру које и преко које се остварују национални и међународни интереси 

боди билдинг и фитнес спорта.  

Међусобни односи, права, обавезе и одговомости у ССББФБФА заснивају се на 

начелима равноправности, добровољности, заједништва, спортског духа и морала.  

 

Члан 14. 

ССББФБФА има следеће врсте чланова: 

1) редовне чланове; 

2) придружене чланове; 

 

Члан 15. 

ССББФБФА је јединствена организација на територији РС, коју чине покрајински и 

градски савези, клубови и друге организације чија је делатност боди билдинг, фитнес и 

спортске области - спортска рекреација. 

ССББФБФА дужан је да прими у чланство лица из става 1. овог члана која 

испуњавају услове одређене статутом савеза за пријем у чланство. 

Организација из става 1. овог члана може постати члан ССББФБФА уколико је 

регистрована у складу са законом, ако њени циљеви одговарају циљевима ССББФБФА, 

ако је статут организације у складу са општим актима ССББФБФА, ако испуњава законом 

и општим актима ССББФБФА прописане услове за обављање спортских активности и 

делатности и ако у писаној форми приложи Захтев (молбу) за пријем у чланство којом у 

потпуности прихвата Статут и опште акте ССББФБФА и надлежност Арбитражног суда за 

коначно решавање свих спорова који настану при остваривању права и испуњавању 

обавеза из чланства у ССББФБФА. 

Организација из става 1. овог члана постаје Редовни члан ССББФБФА ако 

испуњава услове из става 3. овог члана и ако најмање три године континуирано учествује 

у систему такмичења ССББФБФА са минимум три такмичара по такмичењу на три и више 

такмичења у току године. 



Редовни члан ССББФБФА који годину и више дана престане да испуњава услове из 

става 4. овог члана постаје Придружени члан, на основу одлуке Управног одбора. 

Организација из става 1. овог члана постаје Придружени члан ССББФБФА ако 

испуњава услове из става 3. овог члана. 

 

Начин учлањивања 

 

Члан 16. 

Захтев (молба) за пријем у чланство ССББФБФА подноси се у писаној форми 

Управном одбору ССББФБФА. 

Уз захтев (молба) за пријем у чланство прилаже се попуњен упитник за Књигу 

чланова. 

Подношењем захтева (молба) за пријем у чланство ССББФБФА уједно се 

прихватају надлежности Арбитражног суда и Статут и општа аката ССББФБФА. 

О пријему у чланство ССББФБФА одлучује Управни одбор Савеза, у року од три 

месеца од дана подношења уредног захтева. 

Захтев за пријем у чланство може се одбити само уколико подносилац захтева не 

испуњава услове из чл. 15. ст. 3. овог Статута или ако постоје други посебно оправдани 

разлози за одбијање пријема (околности које указују да би пријем изузетно штетио 

интересима ССББФБФА и остваривању његових циљева). 

У случају одбијања захтева за пријем у чланство, подносилац захтева може поднети 

жалбу Сталном арбитражном суду, чија одлука је коначна. 

У случају да је прихваћен захтев за пријем у чланство, подносилац захтева је дужан 

да уплати ССББФБФА годишњу чланарину, у року од 15 дана од пријема обавештења о 

пријему у чланство, а у супротном се сматра да је одустао од чланства у Савезу. Права 

члана Савеза се почињу остваривати од дана уплате чланарине. 

 

Књига чланова и друге евиденције 

 

Члан 17. 

ССББФБФА и чланови ССББФБФА воде евиденције својих чланова (књига 

чланова), и друге евиденције, у складу са Законом о спорту. 

ССББФБФА и чланови ССББФБФА су дужни да се упишу у националне 

евиденције, у складу са Законом о спорту. 

 

Престанак чланства 

 

Члан 18. 

Чланство у ССББФБФА гаси се престанком рада, иступањем или искључењем. 

Престанак рада члана ССББФБФА утврђује се на основу одлуке надлежног 

државног органа којом је члан брисан из одговарајућег регистра. 

Од покретања поступка ликвидацији или стечаја па до престанка рада, члану 

ССББФБФА су суспендована права и обавезе у ССББФБФА. 

Иступање из ССББФБФА могуће је само на основу писмене изјаве члана 

ССББФБФА о иступању из ССББФБФА, дате на основу пуноважне одлуке надлежног 

органа члана ССББФБФА, уз отказни рок од три месеца. 



Окончањем чланства гасе се сви захтеви из чланског односа, осим захтева 

ССББФБФА на измирење заосталих финансијских обавеза. 

Престанком својства члана ССББФБФА престаје и мандат представницима члана у 

органима и радним телима ССББФБФА.  

Престанком својства члана ССББФБФА престаје и право учешћа у активностима у 

организацији ССББФБФА. 

 

Члан 19. 

Искључење члана ССББФБФА могуће је ако: 

1) својим активностима теже штети угледу ССББФБФА; 

2) грубо поступа супротно интересима ССББФБФА или одлукама органа 

ССББФБФА; 

3) својим поступцима и актима грубо или поновљено крши Статут и друге опште 

акте ССББФБФА; 

4) престане да испуњава услове за пријем у чланство. 

У случајевима из става 1. тач. 1) – 3) овог члана, Управни одбор је дужан да члана 

ССББФБФА упозори на постојање околности због којих може бити искључен из чланства 

и да му остави рок од најдуже два месеца за отклањање пропуста у раду. 

Пре доношења одлуке о искључењу, Управни одбор је обавезан да остави члану 

ССББФБФА рок од две недеље да се изјасни о приговорима на његов рад.  

Одлуку о искључењу доноси Управни одбор ССББФБФА већином од укупног 

броја чланова и писмено је саопштава члану ССББФБФА.  

Одлука о искључењу мора бити образложена. 

Против одлуке о суспензији, односно искључењу, члан става може поднети жалбу 

Арбитражном суду, чија одлука је коначна. 

До доношења коначне одлуке Арбитражног суда о искључењу, права члана 

ССББФБФА су суспендована.  

Уколико члан ССББФБФА упркос двострукој опомени закасни са уплатом 

годишње чланарине и не измири обавезе у року од месец дана од пријема друге опомене, 

истеком овог рока аутоматски се гаси његово чланство без потребе доношења одлуке о 

искључењу. 

 

Дисциплинска одговорност 

 

Члан 20. 

Лица у ингеренцији ССББФБФА која намерно или нехатно поступе супротно 

Статуту и другим општим актима ССББФБФА, одлукама органа или овлашћених лица 

ССББФБФА или повреде углед ССББФБФА могу дисциплински одговарати и бити 

кажњена: 

1) опоменом; 

2) јавном опоменом 

3) суспензијом; 

4) забраном обављања дужности у ССББФБФА; 

5) искључењем из ССББФБФА. 



Управни одбор ССББФБФА на предлог Дисциплинске комисије ближе уређује 

дисциплинске мере, дисциплинске прекршаје и дисциплински поступак, у складу са овим 

Статутом. 

 

Члан 21. 

Ниједан непосредни и посредни члан ССББФБФА не може бити дисциплински 

кажњен за коришћење својих права утврђених законом, општим актима ССББФБФА и 

општим актима члана ССББФБФА. 

 

 

III. НАЧЕЛА УРЕЂЕЊА ОДНОСА У ССББФБФА 

 

Члан 22. 

Међусобни односи чланова ССББФБФА и њихови односи са ССББФБФА уређени 

су овим Статутом и Општим актима ССББФБФА који су на основу њега донети. 

 

Члан 23. 

Органи ССББФБФА могу покренути поступак за предузимање мера за остваривање 

овог Статута, на начин и у поступку утврђеним посебним прописима и одлукама органа 

савеза. 

 

Члан 24. 

Систем такмичења и пропозиције утврђују се одлукама органа ССББФБФА.  

ССББФБФА може одређене послове у непосредном спровођењу система 

такмичења поверити клубу или некој другој организацији која понуди најбоље услове за 

спровођење такмичења. 

 

Члан 25. 

ССББФБФА у циљу достојног репрезентовања боди билдинга, фитнеса и 

спортских области у земљи и иностранству формира Репрезентацију РС, врши надзор над 

њиховим активностима и одлучује о њиховом пријављивању на званична међународна 

такмичења,  

Ангажовање у репрезентацији РС представља велику част, дужност и обавезу за 

сваког такмичара, стручњака и радника у боди билдингу, фитнесу и спортској области, као 

и за све остале чланове савеза. 

 

Забрана дискриминације 

 

Члан 26. 

У ССББФБФА је забрањена и биће спречена свака врста расне, верске, политичке, 

националне, територијалне или било које дискриминације према организацијама и 

појединцима, 

 

 

IV. ОРГАНИ ССББФБФА 

 



Члан 27. 

Избор органа ССББФБФА врши се искључиво у оквиру организације, те на њега 

не смеју имати утицаја државни, политички, страначки или било који други органи и 

организације ван ССББФБФА. 

 

Члан 28. 

Органи ССББФБФА су:  

1) Скупштина; 

2) Управни одбор;  

3) Надзорни одбор; 

4) Председник ССББФБФА; 

 

Скупштина 

 

Члан 29. 

Скупштина ССББФБФА је највиши орган савеза.  

Скупштина се конституише на посланичком принципу од делегата Редовних 

чланова ССББФБФА. Сваки Редовни члан ССББФБФА делегира по 1 (једног) делегата у 

Скупштину. 

Право учешћа у раду Скупштине утврђује се на основу писменог пуномоћја 

издатог од члана ССББФБФА, које је оверено печатом члана ССББФБФА и потписано од 

стране заступника члана ССББФБФА. 

У раду Скупштине могу учествовати без права гласа, по позиву Председника 

ССББФБФА, представници придружених чланова, као и других организација и државних 

органа. 

 

Члан 30. 

Мандат делегата у Скупштини траје четири године.  

Исти делегат може да буде биран у Скупштину неограничен број мандата. 

 

Члан 31. 

Скупштина врши следеће послове и задатке:  

 доноси Статут ССББФБФА и одлучује о изменама и допунама Статут ССББФБФА, 

 доноси Пословник о раду Скупштине ССББФБФА,  

 доноси програме развоја и унапређења боди билдинг, фитнес спорта и спортске 

области - спортска рекреација у РС, 

 бира и разрешава чланове Управног одбора, 

 бира и разрешава чланове Надзорног одбора, 

 бира и разрешава Председника ССББФБФА који је уједно лице овлашћено за 

заступање ССББФБФА, 

 разматра извештаје о раду Управног и Надзорног одбора, 

 усваја завршни рачун ССББФБФА, 

 одлучује о удруживању у друге савезе, 

 даје упутства и смернице за рад органима ССББФБФА, 

 доноси одлуке о удруживању ССББФБФА у друге организације из области спорта, 

 одлучује о престанку рада ССББФБФА, 



 врши и друге послове и задатке предвиђене Статутом и другим општим актима 

ССББФБФА. 

 

Члан 32. 

Седница Скупштине се одржава најмање једном годишње. Седницу Скупштине 

сазива Председник Управног одбора ССББФБФА, који је истовремено Председник 

ССББФБФА и председавајући Скупштине ССББФБФА. Председник је дужан да сазове 

Скупштину у року од 15 дана од дана добијања захтева, и то на захтев: 

 Управног одбора; 

 1/3 делегата у Скупштини; 

 Надзорног одбора.  

Уколико Председник не сазове Скупштину у року из предходног става, Скупштину 

је дужан да у накнадном року од 15 дана сазове Генерални секретар ССББФБФА.  

 

Члан 33. 

Седницама Скупштине председава Председник ССББФБФА, а у случају његове 

спречености потпредседник ССББФБФА. Скупштина може пуноважно да доноси одлуке 

ако седници присуствује 50% + 1 делегат од укупног броја делегата чланова Скупштине.  

Право гласа имају само делегати клубова који су уредно измирили чланарину 

према савезу.  

Одлуке се доносе већином гласова присутног броја делегата.  

Гласање на седници је јавно осим ако делегати не донесу одлуку да буде тајно. 

 

Члан 34. 

Уколико Скупштини не присуствује већина делегате, како је одређено чланом 29. 

овог Статута, седница се одлаже и заказује нова у року од 30 (тридесет) дана. 

 

Члан 35. 

Начин рада Скупштине ближе се уређује Пословником о раду Скупштине 

ССББФБФА.  

 

Управни одбор 

 

Члан 36. 

Управни одбор је извршни орган руковођења у ССББФБФА и има најмање три 

члана а највише девет чланова.  

Чланове Управног одбора бира Скупштина ССББФБФА од делегата – редовних 

чланова Скупштине на предлог Председника ССББФБФА. 

Уколико члан Управног одбора не испуњава услове у складу са Чланом 33. Закона 

о спорту (“Сл. гласник РС”, бр. 10/16)  по аутоматизму му престаје чланство у Управном 

одбору ССББФБФА.  

Председник ССББФБФА је истовремено и Председник Управног одбора. 

Управни одбор бира и Потпредседника ССББФБФА на предлог Председника. 

Управни одбор од својих чланова бира и Генералног секретара ССББФБФА.  

Мандат чланова Управног одбора траје четири године, с тим што исто лице за 

члана Управног одбора може бити бирано неограничен број мандата. 



 

Члан 37. 

Управни одбор врши следеће послове и задатке: 

 води пословну политику ССББФБФА, 

 утврђује предлог промена Статута ССББФБФА; 

 утврђује предлог одлуке о статусним променама ССББФБФА, 

 доноси опште акте ССББФБФА, 

 предлаже Скупштини финансијске извештаје; 

 усваја финансијски план; 

 именује Ревизора са надзорним овлашћењима у складу са прописима о 

рачуноводству и ревизији; 

 доноси одлуке о такмичењима на Националном нивоу, 

 доноси програме и планове рада, 

 спроводи одлуке и закључке Скупштине, стара се о њиховој реализацији и подноси 

Скупштини извештај о свом раду, 

 стара се о предузимању мера за развој боди билдинг и фитнес спорта и спортске 

области - спортска рекреација, 

 бира и разрешава Потпредседника ССББФБФА, 

 бира и разрешава из својих редова Генералног секретара ССББФБФА, 

 именује и разрешава Административног секретара ССББФБФА, 

 именује и разрешава чланове комисија ССББФБФА својих радних тела и органа, 

 одлучује у другом степену по редовним правним лековима, 

 одлучује о висини чланарине, 

 предлаже представнике ССББФБФА у спортске организације у земљи и 

иностранству, 

 усваја извештаје о раду својих органа и радних тела, 

 доноси пропозиције сталних такмичења на националном нивоу, 

 доноси календар такмичења ССББФБФА на предлог стручног одбора, 

 обезбеђује средства за непрекидан рад ССББФБФА, 

 доноси одлуку о учешћу репрезентације РС на међународним такмичењима, 

 доноси одлуку о броју такмичара и делегата који ће учествовати као представници 

РС на међународним такмичењима, 

 доноси свој програм и план рада, 

 обавља и друге послове за које га је овластила Скупштина ССББФБФА, или су 

предвиђени општим актима ССББФБФА.  

 

Члан 38. 

Седнице Управног одбора заказује Председник или Генерални секретар 

ССББФБФА. Седнице се одржавају према потреби, а најмање једном годишње.  

Управни одбор пуноважно одлучује, ако је на седници присутна већина његових 

чланова. Одлуке се доносе већином присутних чланова Управног одбора. У случају да је 

присутан паран број чланова и да при гласању не постоји већина, глас Председника 

Управног одбора има вредност два гласа у гласању. 

 

Члан 39. 



Управни одбор може своје одлуке донети и на основу писменог или телефонског 

изјашњавања чланова Управног одбора.  

Управни одбор може образовати Одбор за хитна питања и из свог састава 

именовати чланове тог одбора. Одбор за хитна питања има три члана. Одбор за хитна 

питања решава хитна питања из надлежности Управног одбора између две седнице. 

Рад Управног одбора и Одбора за хитна питања ближе се регулише Пословником о 

раду. 

 

Председник ССББФБФА 

 

Члан 40. 

Председник представља и заступа ССББФБФА. Председник Управног одбора је 

истовремено председавајући Скупштине ССББФБФА.  

 

Члан 41. 

Мандат Председника траје 4 (четири) године, с тим што исто лице може да буде 

бирано неограничен број мандата.  

У случају одсутности, Председника ССББФБФА замењује Потпредседник 

ССББФБФА.  

 

Члан 42. 

Председник ССББФБФА има следећа права и дужности:  

 сазива и председава седницама Скупстине и Управног одбора,  

 стара се о извршењу Програма рада Скупштине и Плана рада Управног одбора, 

 потписује општа акта које су донели Скупштина и Управни одбор, 

 представља ССББФБФА, 

 сазива и руководи састанцима са удруженим организацијама и заједницама о 

важним питањима из области спорта, 

 врши и друге послове предвиђене овим Статутом и општим актима ССББФБФА.  

 

Члан 43. 

За свој рад Председник ССББФБФА одговоран је Управном одбору ССББФБФА.  

 

 

Потпредседник ССББФБФА 

 

Члан 44. 

ССББФБФА има до три потпредседника које бира Управни одбор ССББФБФА на 

предлог председника ССББФБФА. 

Потпредседник ССББФБФА кога одреди Управни одбор ССББФБФА замењује 

Председника ССББФБФА у свим правима и обавезама за време његовог одсуствоња. 

Мандат Потпредседника траје 4 (четири) године, с тим што исто лице може да буде 

бирано неограничен број мандата. 

 

Члан 45. 



За свој рад Потпредседник ССББФБФА одговоран је Управном одбору 

ССББФБФА.  

 

Генерални секретар ССББФБФА 

 

Члан 46. 

Генералног секретара бира и опозива Управни одбор ССББФБФА из свог састава. 

Генерални секретар се бира на 4 (четири) године. Исто лице може да буде бирано 

за Генералног секретара неограничен број мандата. 

Генералном секретару у раду помаже администартивни секретар.  

 

Члан 47. 

Генерални секретар ССББФБФА има следећа права и дужности: 

 заступа ССББФБФА по овлашћењу Председника ССББФБФА и организује 

извршавање задатака ССББФБФА, 

 организује припремање нацрта програма рада ССББФБФА, финансијског плана, 

као и нацрта Статута, општих аката, одлука и закључака Скупштине или Управног 

одбора ССББФБФА, 

 извршава финансијски план ССББФБФА, 

 помаже Председнику ССББФБФА у извршавању одлука, закључака и ставова 

Скупштине и Управног одбора, 

 обавља и друге послове одређене овим Статутом и другим општим актима 

ССББФБФА, као и послове које му повере Председник ССББФБФА из своје 

надлежности, Скупштина и Управни одбор.  

 

Члан 48. 

Генерални секретар је за свој рад одговоран Управном одбору ССББФБФА. 

 

Члан 49. 

Административни секретар обавља следеће послове: 

 врши техничку и административну припрему материјала за седнице органа и тела 

ССББФБФА, 

 води записнике са седница органа и тела ССББФБФА, 

 обрађује финансијска документа, 

 води деловодни протокол, 

 помаже одговорним лицима ССББФБФА у извршавању њихових права и дужности, 

 врши и друге послове по налогу одговорних лица у ССББФБФА.  

 

Селектор  

 

Члан 50. 

За одређивање састава репрезентације, припреме, такмичење репрезентације РС, 

Управни одбор ССББФБФА именује Селектора. 

 

Члан 51. 



Селектор врши избор репрезентације и о томе обавештава Техничко Стручну 

комисију ССББФБФА.  

 

Члан 52. 

Селектор се бира на основу конкурса који расписује Управни одбор ССББФБФА и 

то на 4 (Четири) године, с тим да исто лице може да буде бирано неограничен број 

мандата. Ако Управни одбор неповољно оцени рад Селектора, може га разрешити 

дужности и пре истека мандата.  

 

Члан 53. 

За Селектора може бити изабрано лице које испуњава услове конкурса који 

расписује Управни одбор ССББФБФА, као и: 

 да има довољно стручности, искуства и да је радио на пословима у ББФА минимум 

10 (десет) година, што процењује Управни одбор ССББФБФА, 

 да има најмање вишу стручну спрему у области спорта, 

 да има одговарајуће дозволу за рад - лиценцу, 

 да се служи једним страним језиком.  

 

Члан 54. 

Ако Селектор није благовремено именован, Управни одбор ССББФБФА на то 

место поставља вршиоца дужности Селектора.  

Послови из делокруга рада Селектора у својству вршиоца дужности могу се 

обављати најдуже 1 (једну) годину. 

За одређивање састава репрезентације млађих узраста, припреме, такмичење 

репрезентације РС, Управни одбор ССББФБФА може именовати Селектора млађих 

узраста. 

 

 

V. РАДНА ТЕЛА УПРАВНОГ ОДБОРА  

 

Члан 55. 

Управни одбор формира следећа радна тела: 

 Такмичарску комисију, 

 Судијску комисију, 

 Дисциплинску комисију, 

 Здравствену комисију, 

 Антидопинг комисију, 

 Комисију за маркетинг и пропаганду, 

 Техничко Стручну комисију, 

 Комисију за дечији фитнес (млађи узрасти). 

 

 

Члан 56. 

Управни одбор именује председнике и чланове комисија.  



Председник и чланови комисија могу да буду бирани из удружених организација 

(клубова) у ССББФБФА, али и из других друштвено-спортских организација и заједница, 

као и из реда стручних , научних и јавних радника из области спорта и других области.  

Председници и чланови комисија бирају се на период од 4 (четири) године, с тим 

да могу да буду бирани на исте функције неограничен број мандата.  

Ако Управни одбор неповољно оцени рад појединих чланова комисија, исте може 

разрешити и пре истека мандата и на њихово место изабрати друге до истека мандатног 

рока.  

Комисије се састоје од 3 (три) члана, укључујући у тај број и Председника 

комисије, осим Комисије за дечији фитнес. која се састоји од представника клубова који 

континуирано учествују у такмичењима најмлађих узраста у организацији ССББФБФА.  

 

Члан 57. 

Седнице комисије сазива Председник комисије.  

Седница може да буде сазвана на захтев једног од чланова комисије или на предлог 

Управног одбора ССББФБФА уколико за то постоји ваљан разлог.  

 

Члан 58. 

Такмичарска комисија: 

 предлаже Правилник о регистрацији клубова и такмичара, 

 предлаже Правилник о организацији и спровођењу такмичења, 

 предлаже Правилник о категоризацији, признавању и награђивању такмичара 

ССББФБФА, 

 расписује конкурс за техничку организацију националних такмичења, 

 предлаже Управном одбору склапање уговора са техничким организатором 

такмичења, 

 предлаже организације и његове чланове за додељивање награда и признања, 

 спроводи сва такмичења националног ранга, 

 даје тумачење пропозиција за сва такмичења, 

 предлаже календар и систем такмичења, 

 региструје резултате свих такмичења које организује ССББФБФА, 

 обавља и друге послове које јој повери Управни одбор ССББФБФА.  

 

Члан 59. 

Судијска комисија: 

 предлаже Судијски правилник Управном одбору на усвајање, 

 доноси програм усавршавања судија свих категорија на територији РС, 

 припрема, организује и спроводи судијске курсеве и семинаре, 

 организује и спроводи полагање испита за судијску лиценцу, 

 пружа стручну помоћ у оквиру својих могућности организацијама, 

 делегира судије за сва такмичења која су предвиђена календаром такмичења, 

 врши контролу суђења, 

 предлаже кандидате за полагање испита за лиценцу медјународног судије, 

 покреће дисциплински поступак против судија које не извршавају поверену 

дужност, 



 води евиденцију свих судија на територији РС, 

 обавља и друге послове које јој повери Управни одбор ССББФБФА.  

 

Члан 60. 

Дисциплинска комисија: 

 предлаже Дисциплински правилник Управном одбору на усвајање, 

 стара се и одговорна је за спровођење Дисциплинског правилника, 

 води потребну евиденцију о казнама, суспензијама и роковима, 

 доноси одлуке о кажњавању у првом степену по приспелим пријавама или по 

службеној дужности у складу са овим статутом, 

 обавља и друге послове које јој повери Управни одбор ССББФБФА.  

 

Члан 61 

Здравствена комисија:  

 предлаже Управном одбору Правилник о раду здравствене комисије и Правилник о 

здравственој заштити такмичара, 

 доноси програм здравствене заштите, 

 предлаже лекара који ће учествоватиу у раду репрезентације на припремама и 

такмичењима, 

 сарађује са одговарајућим медицинским установама по плану здравствене 

контроле, спровођења антидопинг контроле и другим питањима везаним за 

здравствену заштиту такмичара, 

 сарађује са стручним одбором у организацији курсева и семинара и предлаже 

предаваче из своје области, 

 обавља и друге послове које јој повери Управни одбор ССББФБФА.  

 

Члан 62. 

Антидопинг комисија: 

 предлаже Управном одбору Правилник о раду Антидопинг комисија, 

 доноси програм борбе против допинга, 

 предлаже Управном одбору именовање лица одговорног за надзор над 

спровођењем мера за спречавање допинга, 

 сарађује са Антидопинг агенцијом Републике Србије по плану допинг контроле, 

 сарађује са стручним одбором у организацији курсева и семинара и предлаже 

предаваче из своје области, 

 обавља и друге послове које јој повери Управни одбор ССББФБФА.  

 

Члан 63. 

Комисија за маркетинг и пропаганду: 

 стара се о реализацији годишњег плана и програма ССББФБФА у обезбеђивању 

материјалних средстава за његову реализацију, а путем ангажовања донатора, 

спонзора и помагача, 

 предлаже Управном одбору потписивање уговора са донаторима, спонзорима и 

помагачима, 

 обавља и друге послове које јој повери Управни одбор ССББФБФА. 

http://www.adas.org.rs/dokumenti/predlozi-za-saveze/predlog-odluka-odg-lica-u-nsa.doc
http://www.adas.org.rs/dokumenti/predlozi-za-saveze/predlog-odluka-odg-lica-u-nsa.doc


 

Члан 64. 

Техничко Стручну комисију:  

 утврдује стручне програме развоја боди билдинг и фитнес спорта и спортске 

области - спортска рекреација,  

 утврђује планове и програме стручно педагошког рада са репрезентативцима РС,  

 обезбеђује остваривање истраживачког, развојног, научног и стручног рада на 

нивоу ССББФБФА, 

 обезбеђује јединствен систем управљања стручним радом на нивоу ССББФБФА, 

 утврђује предлоге општих аката која се односе на стручно-педагошки рад, 

предлаже програме усавршавања тренера у боди билдинг и фитнес спорту и 

спортској области - спортска рекреација, 

 припрема, организује и води стручне курсеве, семинаре и саветовања за тренере, 

 сарађује са институтима и факултетима за физичко васпитање, 

 обавља и друге послове које му повери Управни одбор ССББФБФА.  

 

Члан 65. 

Комисија за дечији фитнес: 

 предлаже Правилник о раду Комисије за дечији фитнес, 

 доноси програм развоја дечијег фитнеса, 

 доноси програм развоја омладинског спорта, 

 предлаже Правилник о организацији и спровођењу такмичења у дечијем фитнесу, 

 предлаже Правилник о категоризацији, признавању и награђивању такмичара у 

дечијем фитнесу ССББФБФА, 

 предлаже организације и његове чланове за додељивање награда и признања, 

 даје тумачење пропозиција за сва републичка такмичења у дечијем фитнесу , 

 обавља и друге послове које јој повери Управни одбор ССББФБФА.  

 

 

 

VI. НАДЗОРНИ ОДБОР 

 

Члан 66. 

Надзорни одбор је орган надзора ССББФБФА који врши контролу финансијског 

пословања ССББФБФА и годишњег завршног рачуна. 

Надзоми одбор врши контролу спровођења овог Статута и других општих и 

појединачних аката ССББФБФА.  

Ако примети неправилности у раду, Надзорни одбор је дужан да обавести 

Скупштину, Управни одбор, Председника ССББФБФА, Потпредседника ССББФБФА и 

Генералног секретара ССББФБФА и захтева од њих да их отклоне.  

Надзорни одбор има 3 (три) члана укључујући ту и Председника.  

Председника и чланове Надзорног одбора бира Скупштина из редова својих 

чланова на период од 4 (четири) године, с тим да исто лице може да буде бирано 

неограничен број мандата.  

Одлуке Надзорног одбора се доносе већином гласова чланова одбора.  



 

Члан 67. 

Надзорни одбор ради извршења својих задатака има право да затражи на увид 

документацију и друге податка ради утврђивања чињеничног стања. 

 

Статусне промене 

Члан 68. 

Одлуку о статусним променама доноси, у складу са Законом о спорту, Скупштина 

ССББФБФА, на предлог Управног одбора, већином од укупног броја чланова Скупштине. 

Управни одбор ССББФБФА може двотрећинском већином од укупног броја својих 

чланова одлучити да се о статусној промени одлучује путем непосредног гласања 

(референдума) чланова ССББФБФА. На непосредном гласању у име члана ССББФБФА 

право гласа има заступник члана ССББФБФА или лице са специјалним пуномоћјем, 

овереним печатом члана ССББФБФА и потписаним од заступника члана ССББФБФА. 

Одлука на непосредном гласању је донета ако се за предлог одлуке позитивно 

изјасни већина од укупног броја чланова ССББФБФА. 

 

 

Анти-допинг правила 

 

Члан 69. 

Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском 

етиком. 

Допинг је забрањен, како на такмичењима тако и изван такмичења. 

Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању 

допинга у спорту Републике Србије. 

Управни одбор ССББФБФА утврђује анти-допинг правила, у складу са Законом о 

спречавању допинга у спорту. 

Сви чланови ССББФБФА су обавезни да поштују обавезе из Закона о спречавању 

допинга у спорту и анти-допинг правила ССББФБФА. 

За кршење анти-допинг допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће 

казне, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту и општим актима ССББФБФА. 

Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са 

Законом о спречавању допинга у спорту. 

 

Јавност у раду и обавештавање 

 

Члан 70. 

Органи ССББФБФА дужни су да обезбеде редовно и благовремено обавештавање 

удружених чланова (клубова) о свим значајним питањима остваривања циљева и задатака 

који су од интереса за остваривање права удружених чланова.  

 

Члан 71. 

ССББФБФА у циљу обавештавања јавности о својим активностима о свом раду 

обавештава удружене чланове и друге заинтересоване преко: 

 службеног билтена ССББФБФА, 



 стручних часописа и дневне спортске штампе, 

 електронских медија (радио и телевизија), 

 и на друге начине.  

 

Средства ССББФБФА 

 

Члан 72. 

Планирање висине средстава врши се финансијским планом за текућу годину. 

 

Члан 73. 

У ССББФБФА се води законом прописана финансијаска и књиговодствена 

евиденција. 

  

Члан 74. 

ССББФБФА за остваривање својих циљева може стицати ствари, новчана средства 

и материјална права. Средства из овог члана ССББФБФА стиче од: 

 котизације и доприноса својих чланова, 

 прихода са такмичења у систему такмичења ССББФБФА, 

 средстава намењених за програме Гранских спортских савеза Србије који се 

финанасирају из буџета Републике Србије 

 дотација Министарства и Секретаријата, 

 прихода који оствари маркетинг комисија ССББФБФА, 

 субвенција, дарова и других прихода.  

 

Члан 75. 

У коришћењу и управљању средствима чланови ССББФБФА и његови органи 

предузимају мере за економски целисходно коришћење средстава за спречавање и 

отклањање незаконитости и других негативних појава у коришћењу и располагању 

средствима.  

 

Члан 76. 

О располагању средствима ССББФБФА одлучује Управни одбор ССББФБФА.  

 

Члан 77. 

ССББФБФА води књиговодство и врши обрачунавање амортизације, пописа 

вредности средстава и ревалоризацију средстава у складу са Законом. 

 

 

VII РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 

Члан 78. 

Сви спорови између ССББФБФА и чланова ССББФБФА као и међусобне спорове 

лица у надлежности ССББФБФА решавају се у складу са Законом о спорту и и овим 

Статутом. 



За арбитражно решавање спорова из става 1. овог члана надлежан је Стални 

спортски арбитражни суд при Спортском Савезу Србије (Арбитража) у складу са Законом 

о спорту и Статутом Спортског Савеза Србије. 

За арбитражно решавање спорова између ССББФБФА и Спортског Савеза Србије и 

чланова Спортског Савеза Србије, проистекли из чланства у Спортском Савезу Србије, 

надлежан је Стални спортски арбитражни суд при Спортском Савезу Србије, у складу са 

Статутом Спортског Савеза Србије. 

Спор пред арбитражом хитан је. 

Чланови ССББФБФА и друга лица у надлежности ССББФБФА, дужна су: да пруже 

Арбитражном суду помоћ у раду; да не ометају и не утичу на арбитражни поступак и 

његов исход; да на захтев Арбитражног суда доставе информације и исправе којима 

располажу; да се одазову позиву Сталног арбитражног суд за учешће у поступку; да 

поштују и извршавају одлуке Арбитражног суда; и не смеју у јавности омаловажавати 

Арбитражни суд или његове одлуке. 

Кршење обавеза из претходног става представља тежи дисциплински прекршај.  

Члану ССББФБФА који не изврши коначну одлуку Арбитражног суда 

суспендовано је чланство у ССББФБФА даном истека рока за испуњење одлуке, све до 

извршења одлуке Арбитражног суда члану ССББФБФА престаје чланство у ССББФБФА 

даном истека двоструког рока за испуњење одлуке Арбитражног суда. 

Сви уговори које међусобно закључују лица која су у ингеренцији ССББФБФА 

односно којима се регулишу питања обухваћена ингеренцијом ССББФБФА, обавезно 

садрже арбитражну клаузулу којом се утврђује надлежност Арбитражног суда, у складу са 

овим Статутом Спортског Савеза Србије, за решавање свих спорова који би проистекли из 

уговора на који се односи арбитражна клаузула. Сва лица у надлежности ССББФБФА 

обавезна су да се уздрже од покретања и вођења судског спора у питањима која су у 

надлежности Арбитражног суда.  

 

Члан 79. 

Одлука Арбитраже је коначна и обавезује све учесника спора. 

 

 

 

VIII. НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

 

Члан 80. 

ССББФБФА може давати награде из средстава одређених за те намене својим 

члановима и другим лицима за њихов допринос у остваривању циљева и задатака 

ССББФБФА.  

 

Члан 81. 

За изванредна достигнућа у раду на унапређењу боди билдинг и фитнес спорта и 

спортске области - спортска рекреација у једној или више година рада, за врхунске 

спортске резултате на такмичењима у земљи и иностранству, као и за рад на унапређењу и 

омасовљавању, ССББФБФА додељује награде и признања заслужним радницима, 

спортистима и клубовима.  

 



Члан 82. 

ССББФБФА, технички организатор такмичења, донатори, спонзори и други 

заинтересовани могу на такмичениима додељивати новчане и друге награде.  

 

 

IX. ОПШТИ АКТИ ССББФБФА 

 

Члан 83. 

Општа акта ССББФБФА су Статут, Правилници, одлуке и пословници о раду.  

 

Члан 84. 

Доношењу Статута и Правилника, као општих аката ССББФБФА, претходи 

организована расправа о предлогу ових аката. 

 

Члан 85. 

Иницијативу за измену и допуну Статута могу дати: 

 органи ССББФБФА, 

 најмање 1/3 удружених чланова (клубова).  

 

Престанак рада ССББФБФА и поступање са имовином 

 

Члан 86. 

ССББФБФА престаје са радом на основу Закона или доношењем одлуке од стране 

Скупштине ССББФБФА.  

Одлука Скупстине о престанку рада ССББФБФА доноси се 2/3 (двотрећинском) 

већином присутних чланова.  

 

Члан 87. 

 ССББФБФА престаје са радом одлуком Скупштине ССББФБФА, донетом 

двотрећинском већином делегата Скупштине са правом гласа. 

 О доношењу одлуке о престанку рада обавештава се надлежни регистарски орган, 

ради брисања из регистра. 

 У случају престанка рада ССББФБФА, имовина ССББФБФА прелази на 

организацију која остварује исте или сличне циљеве као и ССББФБФА, а ако такве 

организације нема на Олимпијски комитет Србије. 

 

  

X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 88. 

Овај Статут ступа на снагу даном доношења од стране чланова Скупштине - 

делегата удружених клубова у ССББФБФА.  

 

Члан 89. 

Општи акти ССББФБФА усагласиће се са овим Статутом у року од 6 (шест) месеци 

од дана његовог усвајања и ступања на снагу.  



 

Члан 90. 

Ступањем на снагу Статута ССББФБФА престаје да важи Статут Савеза Србије за 

боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик из 15.10.2011.године. 

 

 

Председавајући Скупштине ССББФБФА 

Ивановић Горан 


